
Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação 

Formulário de candidatura
constituição de bolsa de avaliadores/as 

1. DADOS PESSOAIS

Identificação 
Nome: 

Morada: 

Código Postal 

NIF 

B.I. / C.C.

Telefone 

Telemóvel 

Email 

2. COMPETÊNCIAS

Formação Académica 
(3 referências no máximo)

Ano Grau Curso Instituição 

Experiência profissional 
(5 referências no máximo) 

Ano Atividade/Funções Organização 



Competências ou experiência complementar com interesse para a função 

Assinale com um X Experiência na avaliação de projetos de cooperação 
internacional 

Não 

Sim Programas Comunitários 
(especifique) 

Outros 
(especifique) 

Competências 
linguísticas 
(mínimo B2, de 
acordo com o 
Quadro Europeu 
Comum de 
Referência) 

Competências Linguísticas 

Inglês Francês Alemão Castelhano Outra: 
(indique qual e o nível na 

mesma célula) 

Nível 



Assinale com um X Competências informáticas na ótica do utilizador 

Sim 

Não 

Assinale com um X Experiência como avaliador 

Não 

Sim Programas Nacionais 
(especifique) 

Outros 
(especifique) 

Experiência na participação, gestão, e ou acompanhamento de projetos de 
educação não formal  

Sim (se sim indique 
quais) 

Não 

3. ESPECIFICIDADES DA CANDIDATURA

Assinale com um 
X a(s) 
Ação(ões)-chave 
e domínio(s) a 
que se candidata 
como 
avaliador(a) 

Ações-chave a avaliar 
Ação 1 
Juventude 

Serviço Voluntário Europeu 

Intercâmbios de Jovens 

Mobilidade de Técnicos de 
Juventude 



Ação 2 
Juventude 

Parcerias Estratégicas - 
Apoio à Inovação  

Parcerias Estratégicas – 
Intercâmbio de boas 
práticas 

 Ação 3 
Juventude 

Apoio à reforma das 
Políticas  

Explique o seu 
conhecimento e 
a sua experiência 
relativamente às 
seguintes áreas 

Conhecimento e experiência 

Mobilidades 

Parcerias Estratégicas 

Apoio às Reformas 
Políticas 



Identifique, em 
horas, a sua 
disponibilidade 
média para 
avaliar 
candidaturas 

Disponibilidade 

Por dia (horas) 

Por semana (horas) 

NOTA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: De acordo com a Política de Privacidade da Agência Nacional para a 
Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação, os dados pessoais solicitados são os estritamente necessários 
ao procedimento a que se destinam, o processo de candidatura à Bolsa de Avaliadores da Agência Nacional.

A Agência Nacional assegura que os dados não serão usados para outros fins e serão mantidos apenas pelo tempo 
necessário do procedimento referido. Pode consultar a Política de Privacidade em https://juventude.pt/
recursos/183/view. O titular dos dados pode solicitar a alteração ou remoção dos seus dados em qualquer 
momento, através do endereço protecao.dados@juventude.pt

https://juventude.pt/recursos/183/view
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